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CAMPANHA SALARIAL 2015

Reajuste de salário é de 10%
Aumento ficou acima da inflação e será pago em duas parcelas: 7% em 1° de agosto e
outros 3% a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ambas retroativas a 31 de julho de 2015
categoria) e os outros 3% serão
Depois de várias rodadas de
pagos a partir de 1º de janeiro de
negociação sem nenhum resultado
2016. As demais cláusulas da atual
positivo para os trabalhadores (a
Convenção
foram renovadas
campanha salarial começou em
integralmente.
junho), o Siticom fechou a
Convenção Coletiva de
Veja como ficou o seu salário
Trabalho com 10% de
Pisos salariais da categoria receberam
reajuste. Houve aumento
10% de reajuste em uma única parcela
real de 0,19% sobre a
inflação do período (de
O reajuste eleva o *Salário Normativo
9,81%). Mas o
de R$ 935,00 para R$ 1.029,00
pagamento será em duas
vezes: a primeira parcela, O Normativo de Pedreiros e Carpinteiros passou
de R$ 1.027,00 para R$ 1.130,00
de 7%, é retroativa a 1°
(* Após 90 dias de trabalho na mesma empresa.)
de agosto (data-base da
EDITORIAL

O ganho foi real
Mesmo diante das dificuldades conseguimos
garantir aumento real de salário de 0,19% e manter
as cláusulas sociais da atual Convenção Coletiva de
Trabalho. Enfrentamos a choradeira dos patrões e
com persistência avançamos na negociação, se
compararmos o nosso resultado com o de outras
categorias, que não foram além da reposição da
inflação.
No primeiro semestre deste ano, menos de 70% das
negociações coletivas conquistaram ganhos reais cerca de 15% delas nem conseguiram repor a perda
salarial ocorrida nos 12 meses anteriores.
Levantamento recente feito pelo Dieese aponta que
o Brasil deve encerrar 2015 com recuo na produção
de riqueza. As consequências disso, em combinação
com inflação mais alta, têm tornado as negociações
coletivas ainda mais difíceis do que já são
normalmente.
O estudo do Dieese destaca a importância de se
obter ganho real de salário, neste momento, porque
"a grande conquista da sociedade brasileira nos
últimos anos foi a expansão inédita do mercado
consumidor interno, nosso grande trunfo contra a
crise econômica mundial instaurada a partir de
2008". Nós, trabalhadores e trabalhadoras,
sabemos que o que foi conquistado ainda é pouco,
mas não podemos deixar de valorizar a melhoria da
nossa condição de vida e de trabalho.
A DIRETORIA

3ª rodada de negociação entre trabalhadores e patrões, ocorrida no Siticom

Campanha de Sindicalização prossegue
Em novembro tem novo
sorteio de prêmios.
O Siticom parabeniza os
ganhadores das duas bicicletas
sorteadas no dia 21 de agosto,
como parte da Campanha de
Sindicalização promovida pelo
Sindicato, desde o início do
ano. Os trabalhadores
associados Olíria Frederico,
da JM Fabricação de Móveis,
e Sidnei da Luz, da Roweder
foram os felizes ganhadores dos
prêmios. No dia 11 de
dezembro acontece o segundo
e último sorteio de 2015. Quem
se sindicalizar até o dia 10 de
dezembro também concorre ao
sorteio. Trabalhador(a): não
perca mais tempo, chega junto,
sindicalize-se a participe!

Ganhadores das bicicletas

Sidnei da Luz, trabalhador da
empresa Roweder Ltda, com
o vice-presidente do Siticom,
Marcos Borges

Olíria Frederico, trabalhadora
da empresa JM Fabricação de
Móveis Ltda, com a presidente
Helenice Vieira dos Santos

ATENÇÃO ASSOCIADO

Dia 28 de novembro tem Assembleia
O Siticom convoca as trabalhadoras e trabalhadores sindicalizados a participarem da Assembleia
Ordinária de análise e votação da Suplementação do ano de 2015 e Previsão Orçamentária para o
ano que vem. Compareça. A partir das 9horas, na sede do Sindicato (Epitácio Pessoa, 345).

Unir e defender a categoria são compromissos de diretoria
Nos últimos meses o Siticom promoveu atividades informativas e de lazer que serviram
para unir a categoria e proporcionar momentos de reflexão e aprendizado

1° Seminário em Saúde e Segurança na Construção Civil
No dia 15 de agosto o CPR-MR
(Comitê Permanente
Microrregional sobre Condições e
Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção)
promoveu Seminário com a
finalidade de discutir, debater e
informar sobre a saúde e a
segurança na Construção Civil.
O Siticom integra o Comitê.
Aproximadamente 150
trabalhadores e trabalhadoras
participaram do evento, que
aconteceu na sede do
STIVestuário. Também teve
apresentação teatral com os atores
do Grupo Gats que apresentaram
a peça "Adão e Eva: sem
segurança não existe o paraíso".
No pátio do Sindicato foi colocada
à disposição dos participantes a
realização de exames gratuitos de
HIV, glicose, hepatite, pressão
arterial e massagem, além da
exposição de equipamentos de
proteção. Foram palestrantes a
auditora fiscal do Trabalho em

Santa Catarina, Luciana Xavier Sanz
de Carvalho, o advogado
trabalhista Paulo Arrabaça, e os
engenheiros André Luís Gross e
Dirceu Eduardo Milbradt.

embora o número de acidentes
seja assustador. São cerca de 40
mil mortes por ano, no país, uma
morte a cada 29 dias e esses
dados valem somente para quem
tem Carteira assinada.
Santa Catarina ocupa o terceiro
lugar em acidentes de trabalho em
todo o Brasil. A maior incidência
de acidentes são as quedas em
altura. As áreas de vivência

também são importantes: cozinha,
banheiros e alojamentos devem
estar de acordo com o que manda
a lei, ou seja, limpos, arejados e
com espaço para todos. "Não
podemos subestimar os riscos",
avisa a auditora. Atualmente, a
fiscalização nas obras é feita por
apenas 16 fiscais para todo o
Estado de Santa Catarina, o que
dificulta o trabalho.

Não trabalhe em situação de risco

Fiscal do Trabalho, Luciana Carvalho

"Nunca entrei em obra que não
fosse para embargar ou interditar",
afirma a auditora fiscal Luciana
Sans de Carvalho que, ao longo de
sete anos como fiscal, tem
observado avanços nas condições
de trabalho e no comportamento
de empreiteiros e trabalhadores,

Advogado Paulo Arrabaça

Todos os palestrantes foram
unânimes em afirmar que o
trabalhador pode e deve se recusar a
cumprir a tarefa quando a situação
for de risco e quando os
equipamentos de segurança não são
adequados. O advogado trabalhista
Paulo Arrabaça falou sobre
responsabilidade civil e criminal do
patrão em caso de acidentes, morte
ou doença do trabalho.
Ele demonstrou que é bem mais
barato evitar do que remediar.

Sindicato agradece aos participantes dos Torneios
Certames de Futsal
Masculino e Bocha
Feminino foram realizados
no dia 14 de junho, na
Arsepum
O Siticom agradece a
participação expressiva dos
mais de 50 trabalhadores e
trabalhadoras que se
inscreveram para os
torneios de Futsal
Masculino e Bocha
Feminino, realizados no dia
14 de junho. E também
pelas presenças de
familiares, colegas de
trabalho e amigos que
puderam desfrutar de um
dia de confraternização na
Arsepum. Nossos
parabéns, em especial, aos
ganhadores que
receberam prêmios em
dinheiro. Os resultados
foram os seguintes:

Star Boys

Marmoraria Müller
Jardineiras

Relação dos ganhadores
Futsal
Chave A
Campeã - Star Boys
Vice - Antares
3° lugar - Misto
Chave B
Campeã - Marmoraria Müller
Vice - Móveis Jae
3° lugar - Paraná

Bocha Feminino
Campeã - Jardineiras
- Cleusa Zeferino e
Eliane Varela
Vice - Jardineiras 2
- Marli Fraga e
Carmem Ferrari
3° lugar - Jardineiras 3
- Márcia e Valdete
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